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شاخص ليندر براي داده هاي تابلويي شش کشور ايران و منطقه  آسياي مرکزي تخمين دوره 
تجاري  پتانسيل  وجود  نشانگر  متغيرها  کلي  رگرسيون  پايان،  در  است.   1998-2007 زماني 
مي شود  پيشنهاد  لذا  است؛  منطقه اي  تجاري  ترتيبات  ايجاد  مذاکرات  شروع  براي  مناسب 
مرکزي  آسياي  منطقه  کشورهاي  با  منطقه اي  تجاري  ترتيبات  ايجاد  به  مربوط  مذاکرات 
مديريت  با  تا  است  کافي  کشور  سه  يا  دو  موافقت  زيرا کسب  شود  شروع  مجزا  به صورت 
منطقه اي  تجاري  ترتيبات  ايجاد  براي  منعقده  قراردادهاي  چارچوب  در  فرصت ها  مناسب 
زمينه  اين  در  شود.  جلب  نيز  درازمدت  و  ميان مدت  در  منطقه  کشورهاي  ساير  مساعد  نظر 

ترکمنستان، تاجيکستان و ازبکستان پيشنهاد مي شوند.

.F13, F14, A11: JEL طبقه بندی
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مقدمه

جهاني شدن تجلي اين برداشت متداول و رايج است که جهان به سرعت با نيروهاي اقتصادي 
و تکنولوژي به يک فضاي اجتماعي مشترک و واحد تبديل می شود و رويدادهاي واقع در 
افراد و جوامع ديگر سوي جهان  اقبال زندگي   يک منطقه از جهان پيامدهاي مهمي براي 
اقتصاد  تمايز  بارزترين وجه  و  مهم ترين  اقتصاد  بايد گفت جهاني شدن  اغراق  بدون  دارد1. 
و  ارتباط  که  است  بيستم  قرن  اواخر  تحوالت  مهم ترين  از  يکي  و  جهان  امروز  و  ديروز 
وابستگي متقابل اقتصادها و بازارهاي مالي را افزايش داده است. جهاني شدن اقتصاد به معناي 
و  اقتصادي  اتحاديه های  و  سازمان ها  روزافزون  گسترش  تجارت،  توسعه  مرزها،  گشودن 
سرعت بخشيدن به تحوالت تکنولوژيکي است. در راستاي پديده جهاني شدن و به موازات 
به طوري که در دهه90  يافته،  افزايش  اقتصادي  ـ  منطقه گرايي و همگرايي های تجاري  آن 
موج جديدي از منطقه گرايي شکل گرفت که از آن به عنوان موج دوم ياد می کنند. برخي 
جهاني شدن اقتصاد را فراتر از مرحله گذرا و موقتي می دانند، برخي ديگر آن  را تبلور رشد 
انديشه های سرمايه داري غرب و نوسازي تلقي می کنند و گروه ديگري به آن به چشم يک 

تحول اساسي در سياست جهاني و همگرايي اقتصاد جهاني می نگرند.2 
در  مردم  زندگي  مختلف  شئون  بر  آن  ابعاد  تأثير  و  اقتصاد  جهاني شدن  درهرحال، 
ابعاد  در  تأثير  اين  پيامد های  است.  غيرقابل چشم پوشی  کشور های درحال توسعه موضوعي 
می توان  را  جهاني شدن  می شود.  مشاهده  به وضوح  اجتماعي  مناسبات  و  روابط  گوناگون 
زيرا  کرد،  قلمداد  اسالمي  کشور های  ميان  تجاري  ترتيبات  هرگونه  ايجاد  براي  تهديدي 
اکثر کشورهاي اسالمي دغدغه حفظ و تأکيد بر هويت فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود 
در برابر تحوالت مختلف و به خصوص مهم ترين تحول دهه های اخير يعني جهاني شدن را 

دارند3.
لذا  ابعاد کوچک تری دارد،  اقتصاد جهاني  به  نسبت  منطقه اي  از آنجاکه همکاري هاي 
شرکت کنندگان آن با مشکالت اقتصادي و تجاري کمتري مواجه اند. هم اکنون کشورهاي 

1.  صدوقي)13:1380(.
2. آذربايجاني و کريمي هسينجه )1382: 55(.

3. Dean (2001:3)
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در  خود  اقتصاد  از  اين که  اول  آورده اند:  روي  منطقه گرايي  به  دليل  سه  به  درحال توسعه 
برابر مشکالت جهاني محافظت کنند، دوم مزيت هاي نسبي و رقابتي شان را افزايش دهند و 
نهايتاً خود را براي ورود به اقتصاد جهاني آماده کنند1. براين اساس، با توجه به نياز عمومي 
بهره برداري  هدف  با  و  جهاني شدن  اجتناب ناپذير  فرايند  با  همراهی  به  جهان  کشورهاي 
مختلف  سطوح  و  منطقه گرايي  مختلف  راه های  به  کشورها  اين  اکثر  آن،  فرصت هاي  از 

هم پيوندي اقتصادي رو آورده اند. 
کشورهايي  جمله  از  مرکزي  آسياي  منطقه  درحال توسعه  کشورهاي  همچنين  و  ايران 
هستند که از اين تحوالت بي اثر نمانده و شکل جديدي از مناسبات اقتصادي و مالي جهاني را 
تجربه می کنند. کشورهاي منطقه آسياي مرکزي و ايران به دليل داشتن جنبه هاي هم تکميلي 
اين  برخوردارند.  زيادي  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  تشابه هاي  و  شرايط  از  اقتصادي 
منطقه در روندهاي نوين اقتصاد سياسي بين المل اهميت بسياری دارد که با توجه به نزديکي 
جغرافيايي ايران به اين منطقه و اهميت باالي اين منطقه در معادالت اقتصادي ـ سياسي جهان 
و همچنين پتانسيل هاي گوناگون همکاري و نقشي که ايران در رفع موانع همکاري در اين 
منطقه ايفا می کند، در اين مقاله ايجاد ترتيبات تجاري منطقه اي بين ايران و پنج کشور منطقه 

بررسی می شود.

1. شرايط و اهميت اقتصادي آسياي مرکزي

در مورد اهميت سياسي ـ اقتصادي منطقه آسياي مرکزي بايد گفت تحوالت نظام بين المللي 
تجربه  سپتامبر   11 حوادث  از  پس  جهاني  جامعه  که  تحوالتي  همچنين  و   90 دهه  در 
با  منطقه  اين  کشور  پنج  بخشيد.  مرکزي  آسياي  منطقه  به  نويني  استراتژيک  اهميت  کرد 
با  انزواي جغرافيايي و ژئوپوليتيک توانستند از يک سو  از   کسب استقالل سياسي و خروج 
که  ويژه اي  جايگاه  از  استفاده  با  ديگر  سوي  از  و  خود  انرژي  سرشار  منابع  به   اتکا 
بين المللي  روابط  در  مهمي  نقش  دارند،  غرب  و  روسيه  ميان  ارتباطي  پل   همانند 
ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجيکستان،  قرقيزستان،  قزاقستان،  امنيتي  وضعيت  بگيرند.  برعهده 

1.Tayyebi and Moallemi, ( 2003:94).
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همين  به  می گذارد.1  تأثير  منطقه  ديگر کشورهاي  و  ايران  چين،  روسيه،  امنيت  بر  مستقيماً 
اتحاد جماهير  فروپاشي  از  مرکزي پس  مسائل آسياي  مهم ترين  از  يکي  بايد گفت  جهت 
و  اقتصادي  توسعه  و  رشد  براي  امن  شرايط  وجود  منطقه،  کشورهاي  استقالل  و  شوروي 
سياسي است؛ اما اين شرايط نه تنها فراهم نشده است بلکه با رقابت قدرت هاي فرامنطقه اي 
و نيز منطقه اي براي کنترل بر منابع انرژي اين منطقه همراه بوده است. اين موضوع يکي از 
گسترده ای  زمينه های  و  است  مرکزي  آسياي  در  جديد  بزرگ  بازي  بخش های  مهم ترين 
مانند قدرت، نفوذ، امنيت، ثروت را در برمي گيرد. همچنين اين مسائل باعث بروز تنش هاي 
درون منطقه اي، عدم ثبات سياسي، رقابت شديد ميان بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي شده 

است2. 
اورانيوم  گاز(،  و  )نفت  انرژي  طبيعي  منابع  مرکزي  آسياي  اقتصادي،  ساختار  لحاظ  از 
دارد3.  کشاورزي  محصوالت  ساير  و  پنبه  کشت  براي  مناسب  شرايط  و  گرانبها  فلزات  و 
آزاد،  درياي  به  دسترسي  عدم  نظير  مشکالتي  با  منطقه  اين  ذکرشده  قابليت هاي  کنار  در 
زيربناهاي توسعه نيافته حمل و نقل، و کاالهاي توليدي معطوف به صادرات، وجود اقتصاد و 
تجارت غيررسمي و قوي تر از تجارت و اقتصاد رسمي4، مهاجرت وسيع نيروي کار5 روبه رو 
شکاف  بازار،  تنظيم  عرصه  در  دولت  توانايي  کاهش  بالطبع  و  موادمخدر  تجارت  است. 
فزاينده بين مردم و نخبگان، عدم اعتماد مردم به حکومت و مردم، راديکال شدن مخالفان 
از جمله مواردي است که  باال، فساد و زيربناي غيرسودمند حمل و نقل  تعرفه هاي  سياسي6، 
است  ذکر  به  الزم  داده.  قرار  نادرست  و  نامطلوب  سطحي  در  را  منطقه اي  همکاري هاي 
سازمان کشورهاي آسياي مرکزي، ايجاد بازار مشترک آسياي مرکزي را هدف بلندمدت 
خود قرار داده بود اما با تلفيق آن با سازمان همکاري هاي اقتصادي اوراسيا در سال 2005 

عماًل اقدامات انجام شده ناقص ماند.
فضاي  وجود  عدم  اقتصادي،  نيازهاي  با  سياسي  اهداف  سازگاري  عدم  مي رسد  به نظر 

1. Dittmer (2007:17).
2. Forsythe (1996:6).

3. تيوشو )28:1388(.
4. Byrd & Raiser (2006:3).
5. Marat (2009:7).

6. ابوالوردي )1:1387(.
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و  اقتصادي  امکانات  ناهمگوني  و  کار  نيروي  و  سرمايه  کاال،  آزادانه  گردش  برای  باز 
اختالفات مرزي و رقابت هاي  با  پيشرفت صنعتي کشورهاي آسياي مرکزي همراه  و   مالي 
اين  است.  همکاري ها  مسير  در  مهم  موانع  جمله  از  ديگران،  بر  تفوق  برای  منطقه اي 
افزايش چشمگير فساد  ناعادالنه ثروت و  اقتصادي، توزيع  با ضعف زيرساخت هاي  عوامل 
کشورها  اين  مناسبات  و  همکاري ها  انتظار  مورد  رشد  و  شده  همراه  و....  رشوه خواري  و 
جرائم  و  موادمخدر  قاچاق  تروريسم،  با  مبارزه  انرژي،  و  آب  منابع  می کند.  ممانعت 
مرکزي  آسياي  در  منطقه ای  تقويت همکاري هاي  زمينه هاي  مهم ترين  ازجمله  سازمان يافته 
به شمار مي آيند1؛ عالوه بر آنچه ذکر شد، درمورد اهميت اين منطقه مي توان به طور خالصه 

به موارد زير اشاره کرد:

الف( منابع نفت وگاز: اين منطقه به لحاظ منابع انرژي )نفت و گاز( اهميت بسياري دارد 

بازيگران جهاني )منطقه ای و فرامنطقه اي(  که يکي از داليل عمده و اساسي توجه 
از  و  را تشکيل می دهند  دنيا  نفت  منابع  تنها 3درصد  منابع  اين  به آن است. هرچند 
 لحاظ هزينه های سنگين اکتشاف، توسعه و حمل و نقل به بازارهاي جهاني به هيچ وجه 
منطقه )شرق  اين  اما  نيستند،  فارس  نفتي حوزه خليج  منابع  با  رقابت  و  مقايسه  قابل 
و  حمايت کننده  نقشي  جهان  نفت  تأمين  در  آينده  در  می تواند  خزر(  دريای 
تعيين کننده ايفا کند2. کشورهاي آسياي مرکزي عالوه بر منابع نفت و گاز  با داشتن 
منابع عظيم ذغال سنگ، اورانيوم، فلزات آهني و غيرآهني و استعدادهاي کشاورزي، 
از  بهره برداري  توان  مالي،  منابع  لحاظ کمبود  به  دارند ولي  به رشدی  بازارهاي رو 

آن را ندارند3.

از  منطقه  اين  مرکزي:  آسياي  گاز(  و  )نفت  انرژي  انتقال  لوله  خطوط  مسيرهاي  ب( 

لحاظ جغرافيايي در احداث خطوط لوله به سمت شرق و غرب اهميت زيادی دارد. 
انتقال  لوله های  که  است  مهم  ايران  اسالمی  جمهوری  براي  نظر  اين  از  مورد  اين 
انرژي باعث ارتباط خط لوله هاي کوچك در منطقه خواهد شد که در آماده سازی 

1. بهمن )1:1388(.
2. شمسا )1388: 2(.
3. عليپور )2:1388(.
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دارد.  نقش  منطقه،  از  به خارج  توليدشده  انرژي  انتقال  عمليات  براي  مناسب  زمينه 
شبكه  اين  زيرا  كرد،  مقايسه  اينترنت  شبكه  با  می توان  را  انرژي  انتقال  شبكه های 
)اينترنت( فاصله های زماني انتقال اطالعات را از ميان برده و تغييرات عميق و ژرفي 
مسيرهاي  مورد  در  موضوع  اين  است.  كرده  ايجاد  منطقه اي  و  ملي  ارزش هاي  در 
انتقال، نقاط بسياري را در موقعيت هاي  خطوط لوله نيز صادق است؛ زيرا لوله های 
اين  و  می دهد  پيوند  مشترك  اقتصادي  مناطق  از  حلقه هايی  با  گوناگون  جغرافيايي 
موضوع باعث ورود اين مناطق به جايگاه استراتژيكي مشترك می شود1. انتخاب هر 
لوله هاي  مالي و سياسي دارد؛ زيرا كشورهايي كه  پيامدهاي مهم  مسير خواه ناخواه 
به دست  درآمدهاي كالني  ترانزيت،  محل حق  از  كرد  عبور خواهد  آن ها  از  نفت 
بنابراين  هست.  هم  طبيعي  گاز  يا  نفت  به  دسترسي  به معني  لوله  خطوط  می آورند. 
ساخت لوله و عمليات مربوط به آن به معني اشتغال زايی و پشتيباني از زيربناي كشور 
است كه براي اقتصاد محلي بسيار مهم است. در نهايت، لوله هاي ترانزيتي به عنوان 
اهرم فشار يا نفوذ بر جريان نفت، در دست كشورهايي خواهد بود كه لوله ها از آن ها 

مي گذرد.

ج( بازارهاي منطقه: وجود بازارهاي مصرف اين منطقه، عاملي در گرايش قدرت های 

منطقه ای و فرامنطقه ای برای نفوذ بيشتر در منطقه است. ايران می تواند به روش های 
مختلف از بازارهاي مصرف منطقه با سياست های كارآمد اقتصادي بهره گيرد و در 

تأمين نيازمندي های اقتصادي آن ها نقش اساسی و موثری داشته باشد.

بحث  مركزي،  آسياي  در جمهوري های  مهم  مسائل  از  يكي  مسيرهاي حمل و نقل:  د( 

است.  ناحيه در خشكي  اين  به دليل محصوربودن  بودن آن ها  بن بست  راه ها و حتی 
جمهوري اسالمي ايران با احداث خطوط ريلي جديد نقش بسزايی در امر ترانزيت 
علي رغم  بنابراين،  است.  كرده  ايفا  جمهوري ها  اين  با  متقابل  خدمات  و  كاال 
مخالفت های مختلف و بی شماری كه از سوي رقيبان ايران صورت می گيرد بر هيچ 
به صرفه و  اقتصادي مسيري  از لحاظ  ايران،  ترانزيتي  نيست كه مسير  كس پوشيده 

1. مرتضي )7:1377(.
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ايمن براي دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به آب های آزاد و گرم و صادرات 
انرژي و كاالهاي شان به بازارهاي جهاني است.

و  فرهنگي  پيوستگي  در  عوامل  اين  تاريخي:  و  مذهبي  فرهنگي،  مشترک  وجوه  هـ( 

اجتماعي ايران و منطقه آسياي مركزي بسيار مهم است و در بعد اقتصادی بسترساز 
محسوب مي شود1.

مجموعه اين شرايط گريزناپذير، كشورهاي آسياي مركزي را ترغيب و وادار به حركت 
به سمت همكاري و همگرايي بيشتر با يكديگر و كشورهاي همسايه كرده است. اعالميه هاي 
رهبران كشورهاي آسياي مركزي نشان می دهد كه آن ها نيز با توجه به منافع منطقه گرايي 
تجاري  ترتيبات  ايجاد  كه  است  دهه  يک  از  بيش  می كنند.  دنبال  را  روند  اين  اقتصادي 
منطقه اي براي بهره مندي اعضاي آن، در ميان كشورهاي اين منطقه مورد توجه قرار گرفته 
است. از جمله نشانه های تمايل كشورهاي اين منطقه می توان به فراخوان كشور قرقيزستان 
براي تشكيل بازار مشترك اشاره كرد. از نظر كارشناسان اقتصادي، اقتصاد آسياي مركزي 
درصورتي رشد می يابد كه بين كشورهاي اين منطقه يک بازار مشترك تشكيل شود، زيرا 

اقتصاد اين كشورها جنبه های هم تكميلي مناسبي دارد2.
در گذشته ضعف زيربناي اقتصادي و ساختاري كشورهاي آسياي مركزي و عدم تجربه 
به  توجه  با  امروزه  اما  می شد؛  متقابل  وابستگي  عدم  سبب  يكديگر  با  مشاركت  در  كافي 
مهم تر  اكو  سازمان  در  اين كشورها  و عضويت  مركزي  آسياي  در  تجارت  باالی  پتانسيل 
اين  است4.  شده  داده  تشخيص  مشترك المنافع  مستقل  كشورهاي  حتي  و  گوام3  از  بهتر  و 
تجاري  ترتيبات  ايجاد  براي  را  مركزي  آسياي  كشورهاي  بيشتر  رغبت  موجبات  موضوع 
ايران فراهم می آورد؛ لذا ايجاد شكل گيري ترتيبات تجاري منطقه اي عالوه بر  با  منطقه اي 
آن كه گامي اساسي در ايجاد وابستگي های اقتصادي و رفع نيازمندي هاي متقابل اعضا است، 

مبادالت تجاري در درون منطقه و كشورهاي ديگر را نيز توسعه می دهد5. 

1. عليپور )4:1388(.
2. Schriek (2002:1).
3. Guam.
4. Pomfret (1999:1).

5. كواليي و مؤدب )61:1386(.
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2. پيشينه تحقيق

مفهوم  تعريف  در  کليدي  عنصر  "منطقه"،  مفهوم  گفت  می توان  مقاله  اين  هدف  براساس 
منطقه گرايي و يکپارچگي منطقه اي است، لذا روشن شدن اين مفهوم ضروري است. 

و  حقوقي  چارچوب  يک  در  که  می شود  ياد  کشورها  از  گروهي  به عنوان  منطقه  از 
به صورت نامحدود در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادي با يکديگر همکاري 
براي  می بخشند 1.  توسعه  و  داده  تکامل  و  گسترش  را  همکاري هاي شان  به تدريج  و  کرده 
انجام  يکديگر  با  موقت  و  محدود  به صورت  کشورها  که  همکاري هايي  تعريف،  اين 
می دهند از دامنه شمول مفهوم منطقه گرايي خارج مي شود. منطقه گرايي اقتصادي را تمايل 
گروهي از کشورها در يک محدوده جغرافيايي مشخص براي همگرايي اقتصادي بين خود 
تعريف کرده اندکه از اولين نشانه های آن انعقاد موافقت نامه هاي ترجيحي و رشد تجارت و 

سرمايه گذاري هاي فی مابين و درنهايت تشکيل يک بلوک اقتصادي است2.
اقتصادي  متغيرهاي  و  شاخص ها   ،)1382( هسنيجه  کريمي  حسين  و  آذربايجاني 

شکل گيري ترتيبات تجاري منطقه اي را به شرح زير عنوان کرده اند: 

در  گرفته  شکل  دنيا  در  که  منطقه اي  تجاري  ترتيبات  غالب  جغرافيايي:  موقعيت   )1

از  جغرافيايي  پيوستگي  و  نزديکي  شده اند.  واقع  پيوسته ای  جغرافيايي  واحدهاي 
عوامل  مي رود.  به شمار  منطقه اي  ـ  تجاري  ترتيبات  آسان کننده  شرايط  و  عوامل 

جغرافيايي به طور معکوس بر جريانات تجاري دوجانبه موثر واقع می شود3.

بين کشور های عضو يک  اقتصادي  مبادالت  باعث مي شود   نزديکي جغرافيايي 
برای  درواقع  متغيير  اين  شود4.  انجام  ارزان تر  و  آسان تر  منطقه اي  ـ  تجاري  ترتيب 
نشان دادن نزديکي و هزينه های حمل ونقل و انتقال است و بيان مي کند که تجارت 

با کشورهاي دورتر هزينه هاي حمل و نقل بيشتري را مي طلبد.

را   کشور  يک  در  بازار  اندازه  و  بوده  کشور  اندازه  بيان کننده  متغير  اين  جمعيت:   )2

1. بروجردي )1:1386(.
2. بزرگي و حسيني )111:1385(.

3. آذربايجانی و کريمی )239:1382(.
4. )حسيني،1386: 19(.
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مقياس  از  ناشي  متغير همچنين مي تواند موجب صرفه جويي هاي  اين  نشان می دهد. 
جغرافيايي شود و در نتيجه جريان های تجاري دوجانبه را متأثر کند1.

3( ساختار اقتصادي: اين متغير دربردارنده حجم توليد کل يک منطقه و ساختار اقتصادي 

کشورهاي آن است و در کنار عامل جمعيتي به عنوان يکي از شاخص هاي اهميت 
می آيد.  به شمار  منطقه اي  تجاري  ترتيبات  ديگر  با  مناسبات  در  منطقه  يک  وزن  و 
تفاوت اندازه اقتصاد کشورهاي عضو در ميزان سهم تجارت از کل اقتصاد هريک 
ساختار  به طورکلي  است2.  مؤثر  دولت  درآمدهاي  در  تعرفه  همچنين  و  آن ها   از 
اقتصادي به عنوان شاخص بيان کننده مزيت نسبي يا موجودي عوامل توليد است. اين 
توليد  امکانات  افزايش داده و منحني  توليد را  اين مشخصه توان و ظرفيت  با  متغير 
را به سمت باال حرکت مي دهد و از اين جهت کاماًل بر جريان های تجاري دوجانبه 

مؤثر است3.

4( توليد ناخالص داخلي: اين متغير بيانگر اندازه اقتصاد بوده و توان توليد يک اقتصاد 

را نشان می دهد. همچنين يکی از عوامل مؤثر بر جريان های تجاري دوجانبه است4.

5( توليد ناخالص داخلي سرانه: اين متغير نشانگر تشابه اقتصادي ميان کشورهاست که 

بر  اين متغير  اقتصادي طرح شده است. از طرف ديگر،  بهترين معيار تشابه  به عنوان 
جريان های تجاري دوجانبه مؤثر است، زيرا شباهت بيشتر ميان کشورها، آن ها را به 

تجارت بيشتر فرامي خواند5.

6( مشارکت هاي فرهنگي: اين متغير بيانگر مشارکت ها و تشابه  های فرهنگي است که بر 

جريان های تجاري دوجانبه تأثير مثبت دارد6.

به طورکلي ترتيبات تجاري منطقه اي به دو روش در افزايش سطح رفاه جامعه موثرند:

1. آذربايجاني و کريمي هسنيجه )238:1382(.
2. حسيني)21:1386(.

3. آذربايجاني وکريمي هسنيجه )238:1382(.
4. پيشين )238:1382(.
5. پيشين )238:1382(.

6. پيشين )239-238:1382(.
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به دلیل  که  انحرافي  مقدار  منهاي  تجارت  گسترش  از  است  عبارت  استاتيک1؛  رفاه   )1

تجارت  زمانی  مي شود .  ایجاد  تجارت  در  تجاري  ترتیبات  به  مربوط  قوانین  وضع 
با واردات ارزان تر و کاراتر تولیدکنندگان دیگر  گسترش می یابد که تولید داخلي 
در اتحادیه گمرکي جانشین  شود ؛ در این حالت، رفاه کلي جامعه افزایش می یابد. 
همچنین انحراف تجارت زماني ایجاد می شود که واردات ارزان کشوري خارج از 
اتحادیه با واردات گران تر تولیدکننده دیگر در بازار مشترک جانشین شود. در این 

حالت سطح رفاه جامعه تنزل پیدا می کند.

افزایش داده و  بازار را  2( رفاه ديناميک2؛ بدین صورت است که اقتصادي شدن، حجم 

باعث رقابت بیشتر و سطح باالتر سرمایه گذاري مي شود 3. 

3.مزايايايجادترتيباتتجاريمنطقهاي

تجربه های موجود درمورد اشکال مختلف ترتیبات تجاری  منطقه ای، چه در میان کشورهاي 
توسعه یافته و چه درحال توسعه، نشان می دهد این گونه اتحادها با تخصصي شدن بیشتر تولید 

و استفاده از بازار در مقیاس وسیع تر، حجم تجارت میان اعضا را دربرمی گیرد4.
 به طورکلي مزایاي ایجاد ترتیبات تجاري منطقه اي را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

1( براي صنایع تازه تأسیس کشورها )صنایع نوپا( امکان استفاده از بازار به مقیاس وسیع 
فراهم مي شود . در واقع می توان شکل پیشرفته ترتیبات تجاري منطقه اي را مکانیسمي 

براي تقسیم کار منطقي میان کشورها به حساب آورد.

2( امکان برنامه ریزي ای هماهنگ فراهم مي شود  که به نوبه خود از تکرار کار و اتالف 
مشترک  پروژه های  سرمایه گذاري،  در  شراکت  و  )ادغام  می کند  جلوگیري  منابع 

بخش هاي خصوصي و دولتي(.

1. Static Welfare.
2. Dynamic Wellfar

3. حقي )1367: 90 -86(.
3. شهابي )1367: 155-156(.

4. حقي، )1367 : 94-98(.
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3( از دیگر آثار ایجاد ترتیبات تجاري منطقه اي، ایجاد تجارت است؛ درنتیجه کشورهاي 
عضو از تولید یک کاال با هزینه های باال که در تک تک شان باید تولید شود اجتناب 
گرایش  این  می کنند.  خرید  است،  کمتر  تولیدش  هزینه  که  کشوري  از  و  کرده 
به  مي شود   ایجاد  گمرکي  حقوق  برداشتن  اثر  در  که  کمتر  هزینه  با  تولید  به سمت 

ایجاد تجارت معروف است.

4( اثر دیگر شکل هاي پیشرفته ترتیبات تجاري منطقه اي کاهش انحراف تجارت است؛ 
مسیر  بیشتر  غیرعضو  علیه کشورهاي  مشترک  عوارض گمرکي  اثر وضع  در  یعني 
با  تجارت  حجم  میزان  از  و  متمایل شده  عضو  کشورهاي  به سمت  تجارت  حجم 
مي شود (کاسته  نامیده  تجارت  انحراف  اصطالحاً  )که  اتحادیه  از  خارج  کشورهاي 

خواهد شد.

در  مصرف  و  عرضه  و  تولید  جریانات  از  منطقه اي  تجاري  ترتیبات  در  همچنین   )5
کشورهاي عضو حمایت مي شود . برخی از اثرات این حمایت عبارت اند از:

• استراتژیک )گندم، صنایع 	 به ویژه درمورد کاالهاي  به خارج،  کاهش وابستگي 
اساسي و...(.

• حفظ صنایع نوپا و جوان حداقل تا زماني که بتوانند روي پاي خود بایستند.	
• کاهش بیکاري.	
• جبران هزینه های تولید پایین تر که به علت های گوناگون در سایر کشورها وجود 	

دارد.
• جلوگیري از دامپینگ.	
• افزایش تنوع تولیدات.	
• اصالح تراز پرداخت ها.	
• باال بردن امکان پرداخت دستمزد بیشتر.	

4.مطالعاتوابستهبهيکپارچگياقتصاديبينکشورهاياسالمي

هسته  تشکیل  »امکان سنجي  تحت عنوان  مشترک  تحقیقي  در   )1385( حسیني  و  بزرگي 
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ادبیات  اسالمي«،  کنفرانس  سازمان  در  کارآمد  اقتصادي  هم پیوندي  یک   مرکزي 
موجود درباره چشم انداز یکپارچگي اقتصادي بین کشورهاي اسالمي را به سه دسته تقسیم 

کرده اند.

1( آثاري که کاًل امکان یکپارچگي یا هم پیوندي اقتصادي بین کشور های اسالمي را رد 
می کنند: مانند مقاله »آت، بلوط و السالم «1 

2( آثاري که هرچند امکان یکپارچگي اقتصادي بین کشورهاي اسالمي را تأیید مي کنند 
ابوترابیان2،  مقاله های  مثل  می گیرند:  درنظر  را  اسالمي  کشور های  کل  عمدتاً  ولي 

هاشمیان3، مرزوقي4، حسن5، هاشمیان و حسن پور6 و خورشیدي7.

را  کشورها  از  تعدادي  بین  اقتصادي  یکپارچگي  خاصي،  معیار  براساس  که  آثاري   )3
رازیني9  و  رحماني  خیاباني،  کریمي8،  و  یزدان پناه  مقاله هاي  مثل  می دانند؛  میسر 
امکان  به طورکلي  که  می دهد  نشان  مذکور  دیدگاه های  و  آثار  بررسي  متوالي10.  و 
ایجاد و شکل گیري نوع خاصي از ترتیبات تجاري بین کشورهاي اسالمي برمباني و 
معیارهایي مانند درجه تکمیل کنندگي اقتصادي، توانایي ایجاد تنوع در صادرات و 
نزدیکي جغرافیایي مبناي شناسایي اعضاي مناسب براي تشکیل هسته مرکزي اولیه 
تقسیم بندي  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  است.  قرارگرفته  اقتصادي  یکپارچگي  براي 
شناسایي  به دنبال  پژوهش  این  مشخص،  جغرافیایي  مناطق  به  اسالمي  کشورهاي 
مؤلفه ها و اصول شکل گیري ترتیبات تجاري منطقه اي بین ایران و کشورهاي منطقه 

آسیاي مرکزي است.

1. دانشگاه قطر و سازمان کنفرانس اسالمي، 2002؛ صص 3-42.
2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني، 1379؛ صص29-44.

3. صص 155-214.
4. همان، صص251-310.

5. دانشگاه قطر و سازمان کنفرانس اسالمي، 2002؛ صص 44-78.
6. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني و بانک توسعه اسالمي، 1379؛ صص 1-36.
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5.شرايطالزمبرايموفقيتترتيباتتجاريمنطقهايبينايرانو
کشورهايآسيايمرکزي

حداقل شرایط الزم براي موفقیت ترتیبات تجاري منطقه اي بین ایران و کشورهاي آسیاي 
مرکزي عبارت است از: 

1( محدوده جغرافیایي مشخص.
2( ثبات نسبي سیاسي و اقتصادي کشورهاي عضو.

3( انگیزه سیاسي الزم و تمایل به تفویض بعضي اختیارات به یک سازمان فراگیر.
4( دارا بودن حداقل امکانات زیربنایي.

5( قبول زمان الزم براي به  ثمر رسیدن این گونه فعالیت ها.
6( وجود وجوه مشترک اجتماعي و سیاسي.

7( وجود حداقل انگیزه اقتصادي1. 
در راستاي دست یابي به هدف غایي بازار مشترک باید در مراحل نخست موافقت نامه های 
تشکیل  زمینه های  تا  تشکیل شود  پنج گانه  مناطق  از  هر کدام  در  منطقه اي حداقل  تجارت 
در  درون گروهي  تجارت  توسعه  با  و  مرحله  این  تداوم  در  فراگیر  شکل  به  مشترک  بازار 

هرکدام از مناطق موردنظر فراهم شود.

6.روششناسي

الف(معرفيالگويجاذبه
یا چند ماده را شرح  بین دو  الگوي جاذبه میزان جذب فاصله اي  نقطه نظر روش شناسي،  از 
مي دهد. نظریه جاذبه کالسیک در فیزیک، نیروي جاذبه αij بین دو ماده i  و j  را متناسب با 

بین این دو ماده بیان مي کند: dij
2 وزن آن ها و معکوس با مجذور فاصله 

αij=γmimjdij
-2  )1(

که γ یک عامل ثابت است. 

1. شهابي )163:1367(.
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تئوري جاذبه در پديده هاي اجتماعي  به موضوعيت  اواسط قرن نوزدهم اچ. کري1  در 
اشاره کرد و بعدها از اين تئوري براي تحليل هاي مربوط به مهاجرت و مراجعه مشتريان به 

فروشگاه هاي بزرگ، ترافيک جاده ها و ... استفاده شد.
مدل هاي  از  بين الملل  تجاري  جريان هاي  برآورد  براي  نيوتن،  جاذبه  انديشه  از  الهام  با 
ندارد،  وجود  تشويقي  و  مانع  هيچ  وقتي  حالت  ساده ترين  در  است.  شده  استفاده  جاذبه 
از  مستقيم  تابعي  به صورت  مدل  اين  از  استفاده  با  مي توان  را  دوطرفه  تجاري  جريان هاي 
اندازه اقتصادي دو کشور و تابعي معکوس از فاصله جغرافيايي بين دو  کشور در نظر گرفت:

Tij=Ô(GDPi, GDPj, Dij)  )2(

 GDPj و   GDPi همچنين   Tij با  است  برابر    j به   iکشور از  تجاري  جريان  آن  در  که 
معرف   Dij و  واردکننده  و  صادرکننده  کشورهاي  اقتصادي  اندازه  نشان دهنده   به ترتيب 
براي سهولت  و  بوده  به صورت حاصل ضرب  معادله  اين  است.  بين آن ها  فاصله جغرافيايي 
داده هاي  براي  مدل ها  اين  ابتدا  در  مي شود.  تبديل  به حالت خطي  لگاريتم گيري  با  برآورد 
برآورد  اين شکل  مي رفتند.  به کار  داده هاي سري زماني يک کشور  يا  چند کشور  مقطعي 
جمله  از  مي شد.  سبب  مدل  تصريح  بر  را  زيادي  ضمني  و  آشکار  محدوديت هاي  مدل 
حذف شده  متغيرهاي  تعدادي  برآوردهايي  چنين  در  زيرا  مي شدند  اريب دار  نتايج  اين که 
بين  ناهمگني  نمي شوند. همچنين  نظر گرفته  در  متغيرها عماًل  از  تعدادي  يا  و  دارند   وجود 
اين مشکالت از روش برآورد  برای رفع  کشورها مدنظر قرار نمی گيرد. در سال هاي اخير 
داده هاي گروهي براي تخمين مدل هاي جاذبه استفاده مي شود. اين روش اثرات ناهمگني و 
انفرادي مربوط به کشورها را لحاظ مي کند و اثرات زمان نيز در چارچوب آن قابل بررسي 
است. در روش داده هاي گروهي، کارايي بهتر شده و قدرت توضيح دهندگي مدل نيز باال 

مي رود.

ب( چارچوب تجربي
تصريح مدل هاي جاذبه براي ايران وکشورهاي منطقه آسياي مرکزي به شکل مدل هاي زير 

است:

1. H. Kerry.
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مدل اول )1(

Lxijt=Aij+B1LGDPit+B2LGDPjt+B3LPOPit+B4LPOPjt+B5LOPENit+ 

B6LOPENjt+B7ICijt+Uijt

مدل دوم )2(

ICijt=aij+y1LGDPit+y2LGDPjt+y3POPit+ y4POPjt+y5LXijt+y6LOPENjt 

+y7LDISijt+Vijt

Xijt نشان دهنده جريان تجاري  در معادله اول »L« نشان دهنده لگاريتم در پايه طبيعي و 
بين کشور i و j در طول دورة زماني t است. αij نشانگر عرض از مبدأهايي است که براي 
 GDPj   و GDPi .مي باشد αji≠αij هر يک از جفت شرکاي تجاري معين بوده به گونه اي که
 به ترتيب توليد ناخالص  داخلي کشور iام و jام و POPi و POPj جمعيت کشورهاي iام و

jام را نشان مي دهد. بر اساس مطالعات پيشين، انتظار مي رود که β1  داراي عالمت مثبت باشد، 
زيرا سطح باالتر درآمد در کشور صادر کننده قابليت توليد و صدور کاال و خدمات توسط 
آن کشور را افزايش مي دهد. همچنين به دليل تقاضاي واردات از جانب کشور واردکننده 
انتظار مي رود سطح باالتر درآمد کشور واردکننده اثر مثبتي روي جريان  تجاري بگذارد و 
از اين روي β2 هم مثبت باشد. ضرايب جمعيت در مطالعات مختلف عالئم متفاوتي دارند 

و اثر آن نامعين است. 
متغير OPENjt نشان دهنده درجه باز بودن اقتصاد کشور واردکننده است و انتظار مي رود 
تأثير اين متغير بر افزايش جريان هاي تجاري مثبت باشد؛ زيرا هرچه اقتصاد کشوري از درجه 
تحقيق  اين  در   ،IC متغير  دارد.  باالتري  اهميت  تجارت  باشد،  برخوردار  بيشتري  بودن  باز 
Linder است و مشابهت دو کشور صادرکننده و واردکننده را نشان مي دهد  با متغير  برابر 
و در واقع بيان کننده تئوري تجارت ليندر است. طبق اين تئوري، کشورهاي مشابه نسبت به 
کشورهاي غيرمشابه تمايل بيشتري به تجارت با يکديگر دارند، بدين معنا که هرچه شکاف 
در ساختار اقتصادي کشورها و شاخص اقتصادي آن ها بيشتر شود، جريان تجاري آن ها اثر 
معکوس مي پذيرد. مناسب ترين متغير براي نشان دادن مشابهت اقتصادي بين هر يک جفت 

ازکشورها درآمد سرانه است. اين متغير به صورت زير محاسبه مي شود:  
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و	انتظار	مي	رود	عالمت	آن	منفي	باشد.	Uijt		جمله	اخالل	مدل	است	که	داراي	ميانگين	
صفر	و	واريانس	مشخص	در	هر	دورة	زماني	است.	در	معادله	دوم	نيز	»L«	نشان	دهنده	لگاريتم	
که	 می	رود	 انتظار	 همچنين	 و	 است.	 درآمدي	 همگرايي	 نشان	دهندة	 	ICijt و	 طبيعي	 پايه	 در	
عالمت	Xijt		منفي	باشد،	يعني	با	گسترش	جريان	هاي	تجاري	شکاف	درآمدي	بين	دو	شريک	

تجاري	کاهش	يابد.

ج( منابع آماري متغيرها 
آسياي	 منطقه	 وکشورهاي	 ايران	 براي	 الگو	 متغيرهاي	 زماني	 سري	 و	 مقطعي	 داده	هاي	
استخراج	داده	هاي	آماري	جمعيت	و	 براي	 تا	2006	است.	 به	سال	هاي	1998	 مرکزي	مربوط	
توليد	ناخالص	داخلي	از	سايت	www.ddp.ext.worldbank.org،	فاصله	جغرافيايي	کشورها	از	
  International	منبع	از	کشورها	جانبه	دو	تجارت	حجم	و	www.timeanddate.com	سايت	
 Monetary Fund: Direction of Trade Statistics Yearbook, (2005&2007) 

	Stata	و	Excel	افزارهاي	نرم	کمک	به	ها	داده	برآورد	و	پااليش	محاسبه،	است.	شده	استفاده
بوده	است.

8. برآورد الگو: تخمين مدل هاي جاذبه به روش داده هاي تابلويي 

1ـ8.تخمين مدل اول 
تابلويي	استفاده	 يا	داده	هاي	 انتخاب	اين	که	در	تخمين	مدل	اول	از	روش	ترکيبي1	 براي	
شود،	از	آزمون	F	ليمر	استفاده	شده	است.	همان	طورکه	جدول	)1(	نشان	مي	دهد	مقدار	آماره	
F	ليمر،	26/00	و	احتمال	آن	صفر	به	دست	آمده	که	نشان	مي	دهد	فرضيه	صفر	مبني	بر	اين	که	
داده	ها	به	صورت	ترکيبي	هستند	به	نفع	فرضيه	مقابل	يعني	وجود	قابليت	در	روش	داده	هاي	

تابلويي	رد	مي	شود.

1 -  Pooling 
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اثر  يا  ثابت  اثر  روش  از  تابلويي  داده هاي  برآورد  در  اين که  تشخيص  براي  همچنين، 
تصادفي استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده و مقدار اين آماره  26/00 با احتمال 

صفر به دست آمده است، لذا فرضيه صفر مبني بر انتخاب روش اثر تصادفي رد مي شود.

جدول 1ـ نتايج برآورد مدل اول به روش اثرات ثابت 

احتمال t آماره خطاي استاندارد مقدار ضريب نام متغير

0/041 2/05 326,75,97 67099/17 constant

0/048 -1/99 0/1470975 -0/2925792 lgdpi

0/000 6/90 0/1647378 1/137224 lgdpj

0/000 -4/47 2/22904 -9/953327 lpopi

0/000 3/62 2/188631 7/92151 lpopj

0/000 13/15 0/0547215 0/7198058 lopenjt

0/236 1/19 0/0319738 0/037988 Linder

-18889/84 0/041 4694/854 -9640/051 disij

F(7,233) = 37.20       Prob > F = 0.0000      Fleamar(29,233)= 26.35      Prob > F =0.0000 
R2 = 0.52

منبع: يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش.

عددي  است.مقدار  آمده   )1( جدول  در  ثابت  اثرات  روش  به  اول  مدل  برآورد   نتايج 
تخمين  نتايج  است.  رگرسيون  معناداري  نشان دهنده  صفر  احتمال  با   F)7,233(=)37/2(
نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي کشور صادرکننده، عالمت منفي داشته و از نظر آماري 
تأييد  را  تئوريک  انتظارات  بنابراين  و  است  معنادار  درصد   95 باالي  اطمينان  سطح  در 
ميزان به  را  تجاري  جريان هاي  حجم   GDPi در  افزايش  درصد   1 که  به گونه اي   نمي کند، 

مثبت  عالمت  وارد کننده،  کشور  داخلي  ناخالص  توليد  مي دهد.  کاهش  درصد   -0/29   
با  موافق  اين  که  است  معنادار  درصد   95 باالي  اطمينان  سطح  در  آماري  نظر  از  و  داشته 
انتظارات تئوريکي است، به گونه اي که 1 درصد افزايش در GDPj حجم جريان هاي تجاري 
کشور  طرف  از  واردات  تقاضاي  به دليل  مي دهد.  افزايش  درصد   1/137000 ميزان  به  را 
بر جريان تجاري مي گذارد. ضريب جمعيت  مثبتي  اثر  باالتر درآمد آن  واردکننده، سطح 
واردکننده  کشور  براي  و  است  معني دار  آماري  نظر  از  و  منفي  صادرکننده  کشور  براي 
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اقتصاد کشور  بودن  باز  OPENjt معرف درجه  متغير  نظر آماري معني دار است.  از  مثبت و 
واردکننده است. مقدار عددي ضريب اين متغير مثبت و از نظر آماري معني دار بوده و موافق 

با انتظارات تئوريک است.
مثبت  عالمت  و  است  تجاري  شرکاي  اقتصادي  تشابه  بيانگر   LINDER متغير  ضريب 
دارد، همچنين مطابق با انتظارات تئوريکي نبوده و از نظر آماري نيز معني دار نيست. عالمت 
جريان هاي  سرانه،  درآمد  شکاف  در  کاهش  درصد  يک  مي دهد  نشان  ضريب  اين  مثبت 
تجاري را به ميزان 0/038000 درصد کاهش مي دهد. اين به اين معناست که کاهش شکاف 
طريق  از  مرکزي،  آسياي  منطقه  وکشورهاي  ايران  تجاري  شرکاي  اقتصادي  ساختار  ميان 

نزديک شدن درآمد سرانه، چندان جريان هاي تجاري ميان آن ها را گسترش نمی دهد.
 Xij متغير  تغييرات  از  درصد   52 يعنی  است،   0/52 برابر  مدل  توضيح دهندگي  قدرت 

توسط متغيرهاي مستقل ذکرشده درمدل توضيح داده مي شوند.

2ـ8. تخمين مدل دوم
براي انتخاب اين که در تخمين مدل دوم  از روش ترکيبي يا داده هاي تابلويي استفاده شود، 
 F ليمر استفاده شده است. همان طور که جدول )2(  نشان مي دهد مقدار آماره F از آزمون
ليمر 20/00 و احتمال آن صفر به دست آمده که نشان مي دهد فرضيه صفر مبني بر ترکيب 

بودن داده ها، رد مي شود. 
اثر  يا  ثابت  اثر  روش  از  تابلويي  داده هاي  برآورد  در  اين که  تشخيص  براي  همچنين، 
تصادفي استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده مي شود که مقدار اين آماره 6/06 با احتمال 
0/1080 به دست آمده است؛ لذا فرضيه صفر مبني بر انتخاب روش اثر تصادفي تأييد نشده 

و استفاده از روش اثرات ثابت توصيه مي شود.

جدول 2ـ نتايج برآورد مدل دوم به  روش اثرات ثابت

احتمال t آماره خطاي استاندارد مقدار ضريب نام متغير

0/023 2/30 66600/00 152940 Constant

0/000 3/65 0/2946000 1/077000 Lgdpi

0/000 3/89 0/3578000 1/392000 Lgdpj



پژوهشنامه بازرگانی 154 

احتمال t آماره خطاي استاندارد مقدار ضريب نام متغير

0/625 -0/49 4/741000 -2/317000 Lpopi

0/476 -0/71 4/58000 -3/275000 Lpopj

0/152 1/44 0/1469000 0/211000 Lopenj

0/023 -2/30 9569/000 -21900 Ldisij

0/236 1/19 0/1334000 0/1585000 Lxij

F(7,233) = 21.83     Prob > F = 0.0000    Fleamar(29, 233) = 20.00      Prob > F = 0.0000 

  منبع: يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش.

مقدار  است.  آمده   )3( شماره  جدول  در  تصادفي  اثرات  روش  به  دوم  مدل  برآورد  نتايج 
نتايج  است.  رگرسيون  معناداري  نشان دهنده  صفر  احتمال  با   chi2(7)=172Wald عددي 
عالمت  واردکننده،  و  صادرکننده  کشورهاي  داخلي  ناخالص  توليد  مي دهد  نشان  تخمين 
مثبت داشته و از نظر آماري در سطح اطمينان باالي 95 درصد معنادار است. به گونه اي که 
 يک درصد افزايش در GDPi و GDPj، به ترتيب  افزايش شکاف درآمدي به ميزان 1/09 
را  انتظار  مورد  عالئم  نيز   POPj و   POPi متغيرهاي  دارد.  دنبال  به  را  درصد   1/10  و 
درآمدي  شکاف  کاهش  متغير،  هردو  افزايش  نيستند.   معني دار  آماري  نظر  از  ولي  دارند 
و  درصد   -1/7 به ترتيب  آثار  اين  ميزان  دارد.  دنبال   به  را  تجاري  شريک  دو  ميان  موجود 
جمعيت  در  افزايش  درصد  يک  ازاي  در  درآمدي  شکاف  در  کاهش  درصد   -1/67
کشور صادرکننده و واردکننده است. متغير OPENjt معرف درجه باز بودن اقتصاد کشور 
تئوريک  انتظارات  با  موافق  بوده و  مثبت  متغير  اين  مقدار عددي ضريب  واردکننده است. 
در  افزايش  درصد  يک  که  مي دهد  نشان  اين  نيست.  معني دار  هم  آماري  نظر  از  و  نبوده 
سرانه  درآمد  شکاف  درصدی   0/109 افزايش  باعث   واردکننده،  کشور  بودن  باز  درجه 
تجاري،  جريان  افزايش  است.  تجاري  جريان هاي  معرف   Xij مي شود.  تجاري  شريک  دو 
شکاف درآمدي موجود بين دو شريک تجاري را کاهش داده و همگرايي درآمدي را به 
به طوري که  نيست؛  مطلب  اين  تأييدکننده  متغير؛  اين  مثبت ضريب  اما عالمت  دارد،  دنبال 
يک درصد افزايش جريان هاي تجاري به ميزان 0/168 درصد افزايش در شکاف درآمدي 
شرکاي تجاري منطقه آسياي مرکزي را در پي دارد. اين مقدار از نظر آماري معنادار نيست.
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جدول 3ـ نتايج برآورد مدل دوم به  روش اثرات تصادفي

احتمال t آماره خطاي استاندارد مقدار ضريب نام متغير

0/022 -2/28 4/083000 -9/320000 constant

0/000 5/42 0/2015000 1/092000 lgdpi

0/000 4/65 0/2374000 1/103000 lgdpj

0/000 -3/87 0/4427000 -1/713000 lpopi

0/000 -3/63 0/4604000 -1/670000 lpopj

0/409 0/83 0/1321000 0/1091000 lopenj

0/017 2/38 0/6519000 1/554000 ldisij

0/158 1/41 0/1194000 0/1686000 lxij

Wald chi2(7)=172.00       Prob > chi2 = 0.0000     R2 = 0.50   

 منبع: يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش.

جمع بندی و مالحظات

همان گونه که در اين مطالعه بيان شد، قلمرو موضوعي تحقيق، بررسي امکان تشکيل بازار 
بازار های  تشکيل  موضوع  است.  مرکزي  آسياي  منطقه  کشورهاي  و  ايران  بين  مشترک 
بعد  زيرا  است،  بين الملل  تجارت  اخير  ادبيات  در  مطرح  موضوعات  مهم ترين  از  مشترک 
به  مربوط  پيچيده  مباحث  بنابراين  است،  جهاني شدن  فرآيند  اصلي  ابعاد  از  يکي  اقتصادي 

جهاني شدن در اين حوزه مطرح است.
ترکيبي  و  مقطعي  تخمين هاي  که  است  آن  از  تجاري، حاکي  جاذبه  الگوهاي  برآورد 
اين علت که  به  ايجاد مي کند،  از حجم تجارت دوجانبه  اريبي  با  مدل جاذبه، تخمين هاي 
روش استاندارد و سنتي OLS، ناهمگني بين هريک از جفت کشورها را به عنوان واحدهاي 
انفرادي در نظر نمي گيرد، درصورتي که عوامل سياسي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و... 
 ،GDP )يعني  الگو  جاذبه  متغيرهاي  به  و  داده  قرار  تحت تأثير  را  دوجانبه  تجارت  سطح 
جمعيت و...( وابسته اند؛ به همين دليل، نتايج آزمون F در هر دو مورد الگوي جاذبه، نشان 
امکان  پس  پذيرفت.  را  انفرادي  اثرات  برابري  بر  مبني  صفر  فرضيه  نمي توان  که  مي دهد 
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ترکيب داده هاي مقطعي و سري زماني وجود ندارد. تخمين هاي بين گروهي نيز از اختالف 
انفرادي  واحدهاي  درون  در  اطالعاتي  هرگونه  از  اما  برخوردارند،  انفرادي  واحدهاي  بين 
صرفه نظر مي کنند. بنابراين بايد يکي از دو روش اثرات ثابت يا تصادفي به عنوان روشي کارا 
براي برآورد مدل انتخاب شود. به اين منظور از آزمون هاسمن استفاده شده است. بر اساس 
زمينه  نشان مي دهد،  مناسبات  را در شرايط عادي  داده ها که رگرسيون 50 درصد  و  نتايج 
ايجاد تدريجي ترتيبات منطقه اي تجاري بين ايران و کشورهاي منطقه آسياي مرکزي مثبت 

ارزيابي می شود.

توصيه های سياستي

• آسياي 	 منطقه  کشورهاي  با  منطقه اي  تجاري  ترتيبات  ايجاد  به  مربوط  مذاکرات 
مرکزي بايد به صورت مجزا آغاز شود و با کسب موافقت دو يا سه کشور و مديريت 
مناسب فرصت ها در چارچوب اين قراردادها، نظر مساعد کشورهای ديگر منطقه در 

ميان مدت و درازمدت جلب شود.
• در زمينه ايجاد و يا افزايش ظرفيت خطوط انتقال و ترانشيپ انرژي کشورهاي اين 	

منطقه از مسير ايران به مشتريان انرژي اين کشورها در خليج فارس، اعتمادسازی و 
سرمايه گذاری شود.

• دارند 	 ژئوپوليتيک  و  مهم  موقعيت  مرکزي  آسياي  منطقه  در  که  کشورهايي  در 
اقتصادي  حضور  حداکثري  افزايش  هدف  با  و  ترکمنستان  و  ازبکستان  )ازجمله 
مبادالت  در  کشور  دو  اين  دادن  قرار  اولويت  در  و  جمهوري ها  اين  در  سياسي  ـ 

اقتصادي منطقه( سرمايه گذاری ويژه ای با جديت دنبال شود.
• هريک 	 در  ايران  بازرگاني  ـ  اقتصادي  کنسولگري هاي  و  سفارتخانه ها  فعاليت هاي 

هدف  با  و  بلندمدت  اقتصادي  رويکرد  با  منطقه  اين  کشورهاي  مهم  شهر هاي  از 
سياستگذاري هاي مناسب در ايجاد تدريجي زمينه هاي ترتيبات تجاري منطقه اي که 
از طريق مذاکره و گام به گام قابل دستيابي است، شدت گرفته و مجوز های الزم به 

سهولت داده شود.
• کشورهاي 	 رهايي  براي  کشور  اين  تمايل  جلب  و  مسکو  سياسي  ـ  اقتصادي  نقش 
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نظر  در  نیافته،  براي شان  راه حلي  نیز  روسیه  حتي  که  مشکالتي  از  مرکزي  آسیاي 
گرفته شود.  

• با ديپلماسي مسالمت آمیز به دولت هاي منطقه آسیاي مرکزي تفهیم شود که برقراري 	
ترتیبات تجاري منطقه اي با ايران به دلیل اشتراکات فرهنگي، تاريخي حتي بسیاري از 

معضالت هويتي آنان را نیز رفع خواهد کرد.
• با کمک دولت جمهوری اسالمی ايران تدابیر مناسبی براي بازرگانان )ترجیحاً برای 	

اقتصادي  مسائل  در  فعال بخش خصوصي  مشارکت   و همچنین  مناسب(  بازاريابي 
کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي اتخاذ شود.

• و همچنین 	 مرکزي  و کشورهاي آسیاي  ايران  بین  و سرمايه گذاري  برای همکاري 
تشکیل نقطه تجاري مشترك با آن ها، در منطقه بانک مشترك تأسیس شود.

• در حال حاضر با توجه به عدم حضور و يا حضور نامناسب و ناکافي شعب بانک های 	
ايراني در منطقه آسیاي مرکزي، نهادها و سازمان هاي اقتصادي فعال ايراني در اين 

منطقه براي انجام خدمات بانکي به افراد، شعب بانکي گشايش يابد.
• اين 	 نخبگان  بین رهبران و  منطقه اي  منافع همکاري هاي درون  به  افزايش آگاهي  با 

کشورها و با توجه به سرخوردگي هاي اخیر آن ها از غرب، انعقاد قرارداد ترتیبات 
مستقل  دفاتر  کشورها  اين  از  يک  هر  در  و  شده  تسريع  چندجانبه  يا  دو  ترجیحي 

همکارهاي اقتصادي تأسیس شود.
• و 	 حمل و نقل  زمینه  در  منطقه اي،  ترجیهي  ترتیبات  ايجاد  براي  مقدماتي  اقدامات 

ترانزيتي  مقررات  تسهیل  همچنین  منطقه،  و کشورهاي  ايران  بین  مقررات گمرکي 
فراهم شود.

• که 	 شود  داده  پیام  اين  مرکزي  آسیاي  کشورهاي  به  خارجي  سیاست  حوزه  در 
دسترسي به خطوط لوله نفت و گاز و شبکه حمل ونقل ايران فرصتي براي رهاشدن 
از حلقه محاصره روسیه و بازي هاي روسیه، آمريکا و برخي کشورهاي ديگر منطقه 

و همچنین دستیابي به سودهاي عظیم صادرات نفت و گاز است.
• شناسايي 	 زمینه  ساالنه  بین المللي  کنفرانس هاي  و  همايش ها  برگزاري  براي  تالش   

منطقه  اين  و کشورهاي  ايران  بین  موجود  و چندجانبه  دو  پتانسیل هاي  بیشتر  هرچه 
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زمینه هاي  ايجاد  راستاي  در  منطقه ای  مبادالت  افزايش  آن  و هدف  فراهم کرده  را 
مناسب ترتیبات تجاري منطقه اي و نهايتاً ظهور منطقه گرايي اقتصادي در شکل بازار 
مشترك است، اين موضوع ضمن شناخت دقیق فرصت هاي گسترش همکاري هاي 
منطقه اي ـ اقتصادي، اهمیت و جايگاه مناسب و ارزان کشورمان  را براي مشتريان 

کاالهاي اين کشورها خاطرنشان می سازد.
• ارزيابي دوره اي شرکت هاي صادراتي در زمینه صادرات و واردات بهترين کاال بین 	

ايران و منطقه آسیاي مرکزي و حمايت و در نظر گرفتن مشوق هاي الزم براي آنان 
مشوق هاي  از  استفاده  می آيد.  به شمار  مقاله  اين  سیاستي  توصیه های  از  ديگر  يکي 
به سرمايه گذاري در بخش هاي  را  غیرمالي سرمايه گذاران دوطرف  و  مالي  مناسب 

اقتصادي مکمل تشويق می کند.
• شناسايي دقیق مزيت هاي نسبي ايران در زمینه فرصت هاي ذکرشده در اين پژوهش 	

نسبت به ساير رقبا و تبیین و يادآوري مداوم آن ها براي کشورهاي منطقه و همچنین 
سايت هاي  راه اندازي  با  اينترنتي  تبلیغات  و  الکترونیک  بازاريابي  فنون  از  استفاده 
خبري که آخرين اطالعات بازارهاي مناسب براي کاالهاي دو طرف منطقه را  ارائه 

مي دهند از ديگر توصیه های سیاستي قلمداد می شود.
• کاالهاي 	 و  ايران  کاالهاي  تجاري  مارك  درخصوص  مناسب  راهبردهاي  اتخاذ 

کیفیت  به لحاظ  رقبا  احتمالي  سوءاستفاده هاي  کاهش  براي  مذکور  کشورهاي 
اسالمی  جمهوری  خارجي  سیاست  در  اقتصادي  ديدگاه  شدن  حاکم  و  ضعیف تر 
ايران در مناسبات متقابل کشورهاي  منطقه آسیاي مرکزي که با تدوين يک برنامه 
میان مدت و بلندمدت در جهت استفاده از فرصت هاي ذکرشده  امکان پذير خواهد 

بود يکي ديگر از رويکرد های بسیار مؤثر محسوب می شود.
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